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چکیده
هدف :در اين پژوهش خواص ضد باکتريايی اسانس  4گیاه رزماری و سیر بر روی بااکتریهاای اساتافیکوکوکوآ ئرساوآش ایریایاککی و
استافیکوکوکوآ ئگاالکتیه در درصد غکظتهای مختکف مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :اسانسها از گروه گیاهان دارويی و معطر دانشگاه اراک تهیه گرديد .با غکظتهای 11ش  91و  51درصد از اسانسهای سیر
و رزماری خاصیت ضد باکتريايی بهروش انتشار در ئگار بهکمک ديسک بررسی ید .حداقل غکظت مهاری و حداقل غکظت کشندگی نیز باا
استفاده از درصد غکظتهای مختکف اسانسها تعیین ید .برای تعیین فعالیت ضد باکتريايی ئنتی بیوتیکهای پنیسایکینش باسیتراساین و
اريترومايسین از ديسکهای ئماده که ئغشته با اين ئنتی بیوتیکها بودند بر روی محیط کشت باکتریها استفاده ید.
نتایج :تمام غکظتهای اين اسانسها (11ش  91و  51درصد) دارای اثر ضد میکروبی بودند و تاثیر اسانسها با کا یادن غکظات ئنهاا در
ديسک ک ید .حداقل غکظت مهاری و کشندگی بین دو اسانس سیر و رزماری تفاوت چشمگیری وجود ندایت .همچنین مقايسه میانگین
هاله عدم رید بین ئنتی بیوتیکهای مورد بررسی (پنیسیکینش باسیتراسین و استرپتومايسین) و اسانسها در غکظت  11درصاد نشاان داد
بین ئنتی بیوتیکها و اسانسها تفاوت معنیدار وجود دایت.
نتیجهگیری :اسانسهای سیر و رزماری با توجه به دارا بودن اثرات ئنتی باکتريايی بر عکیه باکتریهای اصکی مولد ورم پساتان مایتوانناد
کانديداهای مناسبی بهمنظور جايگزين ئنتی بیوتیکها در درمان ورم پستان در گاو بایند.
واژگان کلیدی :باکتری ورم پستانش اسانسش رزماریش سیر
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مقدمه
هر ساله درصد کشاورهاسی کاه در مباارزه باا عوامال باکترياايی
بیماری ورم پستان به مشاکل مقاومات ئنتای بیاوتیکی برخاورد
میکنناد رو باه افازايش اسات .اساتفاده نادرسات و پیوساته از

مهدی خدایی مطلق

ئنتی بیوتیکها بر روی باکتریهای مولد ورم پساتان در گااو باه
انجام رسید.
مواد و روشها

ئنتیبیوتیکها در بحث پیشگیری و درمان اين بیماری منجر باه

تهیه اسانس :اسانسها از گروه گیاهان دارويی و معطر دانشاگاه

باقی ماندن پسماند دارو در ییر تولیدی یده اسات ( .)1تقريباا

اراک تهیه گرديد .غکظتهای 11ش  91و  51درصد از اسانسهای

 01درصد باقی ماندههای ئنتیبیوتیک موجود در ییرش مربوط به

سیر و رزماری مورد بررسی قرار گرفت.

درمانهای ورم پستانش چاه در یای دورهی یایردهی و چاه در
دورهی خشکی است ( .)4مقاومت داروسی و انتقال ئن باه انساان
( )9از بعااد غیاار اقت ااادی و کاااهش تولیااد یاایر ()2ش حااذو و
هزينههای جايگزين ()5ش مشکالت تولید مثکای ()6ش دور ريخاتن
ییر ()7ش افزايش نیروی کار ()0ش مستعد یدن دام برای ابتال باه
ساير بیماریها ( )3از بعد اقت ادی عوامکی هستند که باعث یده

باکتریهاای ماورد بررسای :در ايان مطالعاه از ساويههاای
باکترياااايی اساااتاندارد و باااالینی یاااامل اساااتافیکوکوکوآ
اورساااوآ ,)PTCC) 1113ایريشااایاککی( )PTCC 1399و
استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه ( )PTCC 1768تهیاه یاده از مرکاز
تحقیقات و پژوهشهای عکمی و صنعتی ايران استفاده گرديد.

محققین بهدنبال يافتن ترکیبااتی بایاند کاه بتوانناد از ئنهاا

تعیین خاصای

بهجای ئنتیبیوتیکها در درمان ورم پستان استفاده کنند .ماواد

آنتیبیوتیکها

موثر موجود در گیاهان دارويی بهدلیل همراه بودن با مواد ديگر

روش انتشار در آگار به شیوه بااررکربی( :)Kirby bauerاز

پیوسته از يک حالت تعادل بیولوژيک برخوردار هستند و بنابراين
در بدن انبایته نشده و اثرات جانبی به بار نمیئورناد ( )11و از
اينرو امتیاز و برتری قابل توجهی نسبت به داروهای یایمیايی
دارند و میتوانند بهعنوان کانديادای مناساج جهات جاايگزينی
ئنتیبیوتیکها معرفی یوند .اسانس رزماری از ترکیباتی است که
خواص ضد میکروبی و ئنتی اکسیدانتی ئن در بسیاری از ماوارد
به اثبات رسیده است و ترکیبات ضد میکروبی همانند ترکیباات
فنولی بهوفور در ئن يافت مییود .رزماری دارای ترکیبات فنولی
و از جمکاه کاارنوزولش اساید رزمارينیاکش اساید کافئیاکش
فالوونوسیدها یامل ديوسمینش لوتئولینش ژنکوانین و مونوترپنها
مثل کامفورش سینئول و بورنئول میبایاد ( .)11ترکیبات موجود
در سیر به دو گروه عمده ترکیبات سولفوره و غیر سولفوره
تقسی مییوند .خواص دارويی سیر عمدتا بهدلیل حﻀور ترکیج
سولفورهای به نام ئلیسین میباید ( .)14حﻀور ترکیباات ئنتای
باکتريال در ايان دو گیااه یارايط الزم بارای اساتفاده از ئنهااش
بهمنظور جايگزين ئنتی بیوتیک را فراه میکند .از ئنجااسی کاه
در بررسی قدرت ئنتی باکترياال دو گیااه اساانس قالاج بهتاری
جهت مقايسه میباید ( )19و با توجه ضرورت ياافتن ترکیباات
جايگزين برای ئنتی بیوتیکها در درماان ورم پساتان باهمنظاور
مقابکه با مقاومت داروسیش اين مطالعه با هدو بررسای و مقايساه
خاصیت ئنتی باکتريايی اسانس دو گیاه سیر و رزمااری و برخای
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ضاد میکروبای اساانسهاای گیااهی و

ئنجاسیکه در ايان تکنیاک تعاداد بااکتری تکقای یاده يکای از
مه ترين متغیرهايی است که بر نتیجه تحقیق تاثیر مایگاذاردش
برای انجام هر ئزمون جهت بررسی اثرات ضد باکتریش کشت تازه
 42ساعته تهیه گرديد 42 .ساعت قبل از انجام ئزمايش از کشت
ذخیره به محیط کشت ئگار مغذی تکقی گردياد و باهمادت 42
ساااعت در دمااای  97درجااه سااانتیگااراد انکوبااه یااد .س ا س
ککنیهای سط محیط کشت با محکول نرمال سالین یسته یده
و سوس انسیون میکروبی با  5میکایلیتار محکاول نرماال ساالین
رقیق ید تا سوس انسایون يکناواختی از بااکتریهاا ماورد نظار
بهدست ئمد .لولهها باهمادت  91دقیقاه در انکوبااتور  97درجاه
سانتیگراد قرار داده یدند تا کدورتی مشابه لوله اساتاندارد نای
مک فارلند ( (MacFarLandايجاد نمايند .بهنحاویکاه در ايان
حالت غکظات بااکتریهاا درحادود  1×110CFU/mlباود (.)12
س س از سوس انسیونهای مزبور با استفاده ازسوئب استريل پس
از ئغشته کردن ئن به سوس انسیون میکروبیش تمام ساط ماولر
هینتون ئگار بهصورت خطاوط ماوازی در ساه جهات (عماودیش
افقیش مورب) بره کشت داده به گونهای که تمام سط پکیات از
يک اليه میکروبی يکنواخت پویایده یاد .ديساکهاای بالناک
استريل بهکمک  dispenserروی محایطهاای کشات يافتاه باه
فواصل مناسج و در  9تکرار قرارداده ید .سا س توساط حاالل
دی متیل سولفوکسايد غکظتهاای  11درصادش  91درصاد و 51
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درصااد از اسااانسهااا تهیااه و بااهمیاازان  11میکرولیتاار باار روی
ديسااکهااای اسااتريل ريختااه یااد سا س پکیاات را برگرداناادهش
کشتهای باکتريايی در دمای  97درجه سانتیگراد باهمادت 42
ساعت در یرايط هوازی انکوبه و پس از گذیت مدت زمان الزمش

مهدی خدایی مطلق

 :µمیانگین ککی قطر هاله عدم رید
 :TIاثر تیمار iام (اسانس يا ئنتی بیوتیک)
 :eijخطای ئزمايشی

پکیتها را روی يک سط تیره که نور را منعکس نمیکناد قارار

مقايسات میانگین در اين مطالعه یامل بررسی تفااوت میاانگین

داده و در حﻀور نور مناسج قطر هالاههاای ايجااد یاده توساط

قطر هاله عدم رید برای غکظتهای مختکف هر اسانس بود که با

کولیس انادازه گیاری و نتااي قطار هالاه عادم ریاد برحساج

روش توکی مورد محاسبه قرار گرفت و نیز تفاوت میاانگین قطار

میکیمتر ثبت گرديد ( .)15بهمنظور تعیین فعالیت ضد باکتريايی

هاله عدم رید برای غکظت های مختکف بین اسانسهای مختکف

ئنتی بیوتیکهای پنیسیکینش باسیتراسین و استرپتومايساین از

با ئزمون  tانجام ید.

ديسک های ئماده که ئغشته با ايان ئنتای بیوتیاکهاا (یارکت
پايادارو) بودند بر روی محیط کشت باکتریها استفاده ید و بقیه
مراحل کار مشابه با اسانسها بود.
تعیین حداقل غلظا

نتایج
مقايسه میانگینش میانگین قطر هاله عدم رید باکتریهای ماورد

مهااری  )MICو حاداقل غلظا

بررسی در غکظتهای مختکف اسانسش برای هار اساانس باهیاور

کشندگی  :)MBCجهت انجام ئزمايشات کمای بارای تعیاین

جداگانه و بین اسانسها در هر باکتریش میانگین قطر هالاه عادم

حاااداقل غکظااات مهااااری ( MIC=Minimal Inhibitory

رید باکتریها در ئنتی بیوتیکهای مختکف و نیز مقادير  MICو

 )Concentrationو حاااااااداقل غکظااااااات کشاااااااندگی

 MBCبرای دو اسانس مورد بررسی در باکتریهاای ماد نظاردر

(Concentration

Bacteriocidal

)MBC=Minimal

اسانسها غکظتهای 1ش 4ش 9ش 2ش 5ش 6ش 7ش  0و  3درصد درمحیط
مولر هینتون براث تهیه گرديد .سا س باههرکادام از غکظاتهاا
بهازای هر میکیلیتر محیط مايعش  1×116CFU/mlباکتری فعاال

جداول مربوط بههرکدام ئورده یده است.

اثر اساانس بار روی بااکتری اساتاکیلوکوکوئ آرراوئ
)Staphylococcus aureus

اضافه گرديد .عالوه بر اينش ازکنترل مثبت (محیط کشت حااوی

در غکظاات  51درصااد بااین دو اسااانس ساایر و رزماااری تفاااوت

باکتری بدون ع اره) وکنترل منفی (محیط کشت بدون باکتری)

معنیدار وجود ندایت و اساانس سایر کمتارين میازان تااثیر را

استفاده گرديد .در نهايت لولهها بهمدت  42ساعت در  97درجاه

نشااان داد .در  11درصااد ( )p<1/114و درصااد)p<1/117( 91

سانتیگراد انکوبه و س س نتاي قراست گردياد .بارای هرکادام از

تفاوت معنیدار بین دو اساانس مشااهده یاد کاه در ايان باین

اسانسها ئخرين رقتی کاه در ئن های گوناه کادورتی مشااهده

رزماری در هر دو حالت اثر ئنتی باکترياال قاویتاری نشاان داد

نگرديد (عدم رید) بهعنوان  MICدر نظرگرفتاه یاد و از تماام

(جدول  .)1از یرفی نتاي تجزيه واريانس میانگین قطر هاله عدم

لولههای بدون کدورت بر روی محیط مولر -هینتون ئگاار کشات

رید برای غکظتهای مختکاف هار اساانس نشاان داد کاه بارای

داده ید .پس از گذیت  42سااعت انکوباسایون در  97درجاه

اسانس رزماری تنها تفاوت معنیدار بین غکظت 11با غکظات 51

33

درصد قابل مشاهده باود ( .)p<1/11در ماورد سایر باین هار 9

درصد از باکتریهای زنده اولیه بود بهعنوان  MBCدر نظرگرفته

غکظت مورد بررسی تفاوت معنیدار وجود دایت ( .)p<1/11در

ید (.)15

هاار دو اسااانس مااورد بررس ای بااا افاازايش غکظاات اسااانس اثاار

سانتیگراد ئخرين غکظتی از اساانسهاا کاه قاادر باه مار

تجزیه و تحلیل دادهها :بهمنظور تجزيه و تحکیل دادهها از رويه

ئنتیباکتريايی افزايش يافت (جدول .)4

ئنالیز واريانس با در نظر گارفتن اثار تیماار باهعناوان اثار ثابات
استفاده ید .یرح مورد استفاده یرح کامال ت ادفی با  9تکرار در
هر تیمار بود .مدل مورد استفاده
Yij= µ+ TI+ eij

 :Yijقطر هاله عدم رید برای تیمار  iام در تکرار  jام
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جدول  :1مقايسه میانگینش میانگین قطر هاله عدم رید استافیکوکوکوآ ئرسوآ بر حسج میکیمتر در غکظتهای (درصد) مختکف بین اسانسهاای ماورد
بررسی

استافیکوکوکوآ ئرسوآ
غکظت (درصد)
رزماری
سیر
*ئزمون مورد استفاده :ئزمون t

 51درصد
 91درصد
 11درصد
a
a
11/99±1/99
11/66±1/99
3/66±1/99a
11/5±1/5a
0/09±1/16b
7/16±1/16b
* حروو غیر مشابه معنیدار میبایند
* دادهها بهصورت انحراو معیار ±میانگین میبایند

جدول  :4مقايسه میانگینش میانگین قطر هاله عدم رید باکتریهای مورد بررسی بر حسج میکیمتر در غکظتهای (درصد) مختکف اسانسها

باکتری

غکظت
(درصد)

رزماری

سیر
حداقل

حداکثر قطر عدم هاله

میزان تاثیر

a

حداقل

حداکثر قطر عدم هاله

میزان تاثیر

استافیکوکوکوآ

 11درصد

7

7/5

7/16±1/40

نسبتا فعال

3

11

3/6±1/57

نسبتا فعال

اورسوآ

 91درصد

0/5

3

0/09±1/40b

نسبتا فعال

11

11

11/66±1/57b

نسبتا فعال

 51درصد

11

11,5

11/5±1/06c

نسبتا فعال

11

14

11/99±1/99b

فعال

a

*ئزمون مورد استفاده :ئنالیز واريانس * دادههای قطر عدم هاله رید بهصورت انحراو معیار ±میانگین میبایند * حروو غیر مشابه معنیدار میبایند
اثر اسانس بار روی بااکتری اشرشایاکلی Escherichia

داد در غکظت  11درصدش اسانس رزماری با هر کدام از غکظتهای

)coli

 91درصد ( )p<1/111و  51درصد ( )p<1/111تفاوت معنیدار

بهجز غکظت  11درصد بین دو غکظت ديگر تفاوت معنیدار باین
اسانس سیر و رزماری مشاهده ید ( .)p<1/119در هر دو حالت
رزماری اثر ئنتی باکتريال قویتری از خود نشان داد (جادول .)9

دایت ولی باین غکظاتهاای  91و  51درصاد تفااوت معنایدار
مشاهده نشد .در مورد اسانس سیر بین هر  9غکظت مورد بررسی
تفاوت معنیدار مشاهده ید (( )p<1/1111جدول .)2

مقايسه میانگینش میانگین غکظتهای مختکف هار اساانس نشاان
جدول  :9مقايسه میانگینش میانگین قطر هاله عدم رید ایرییاککی بر حسج میکی متر در غکظتهای (درصد) مختکف بین اسانسهای مورد بررسی

ایرییاککی
 51درصد
 91درصد
 11درصد
غکظت (درصد)
a
a
a
12±1/40
14/66±1/16
7/5±1/40
رزماری
11/66±1/16b
3/09±1/16b
7/66±1/16a
سیر
* حروو غیر مشابه معنیدار میبایند
* دادهها بهصورت انحراو معیار ±میانگین میبایند
*ئزمون مورد استفاده :ئزمون t
جدول  : 2مقايسه میانگینش میانگین قطر هاله عدم رید باکتری های مورد بررسی بر حسج میکیمتر در غکظتهای (درصد) مختکف اسانسها

باکتری

غکظت
(درصد)

سیر

رزماری

قطر عدم هاله میزان تاثیر
قطر عدم هاله میزان تاثیر حداقل حداکثر
حداقل حداکثر
a
a
نسبتا فعال
7/5±1/5
0
7
نسبتا فعال
7/66±1/40
0
7/5
1درصد
ایرییاککی
فعال
14/66±1/40b
19
14,5
نسبتا فعال
3/09±1/40b
11
3/5
 91درصد
فعال
12±1/5b
12,5
19,5
فعال
11/66±1/40c
14
 51درصد 11/5
*ئزمون مورد استفاده :ئنالیز واريانس * دادههای قطر عدم هاله رید بهصورت انحراو معیار ±میانگین میبایند * حروو غیر مشابه معنیدار میبایند
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اثر اسانس بار روی بااکتری اساترپتوکوکوئ آگایکتیاه

بود (جدول  .)5نتاي تجزيه واريانس میانگین قطر هاله عدم رید

)streptococcus agalactie

برای غکظتهای مختکاف هار اساانس نشاان داد کاه در هار دو

در غکظتهای  11درصد و  91درصد اسانسهای رزماری و سایر
تفاوت معنیداری با يکديگر ندایتند .در غکظت  51درصاد باین
هر دو اسانس تفاوت معنیدار مشاهده گردياد ( )p<1/113و در

اسانس بین  9غکظت مورد بررسی تفاوت معنیدار وجاود دایات
( )p<1/15و با افزايش غکظات قادرت ئنتای باکترياايی افازايش
يافت (جدول .)6

اين میان قدرت ئنتی باکتريايی بهترتیج متعکق به رزماری و سیر
جدول  :5مقايسه میانگینش میانگین قطر هاله عدم رید استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه بر حسج میکیمتر در غکظتهای (درصاد) مختکاف باین اساانسهاای
مورد بررسی

استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه
 51درصد
 91درصد
 11درصد
غکظت (درصد)
15/1±1/22a
3/99±1/99a
7/09±1/16a
رزماری
14±1/5b
11/16±1/16a
7/66±1/99a
سیر
* دادهها بهصورت انحراو معیار ±میانگین میبایند * حروو غیر مشابه معنیدار میبایند
*ئزمون مورد استفاده :ئزمون t
جدول  :6مقايسه میانگینش میانگین قطر هاله عدم رید باکتریهای مورد بررسی بر حسج میکیمتر در غکظتهای (درصد) مختکف اسانسها

باکتری
استرپتوکوکوآ
ئگاالکتیه

غکظت
(درصد)

رزماری

سیر
حداقل

حداقل

حداکثر قطر عدم هاله

میزان تاثیر

 11درصد

7

0

a

7/66±1/57

نسبتا فعال

7/5

 91درصد

11

11/5

11/16±1/40b

نسبتا فعال

3

c

قطر عدم هاله

میزان تاثیر

0

a

حداکثر

7/09±1/40

نسبتا فعال

11

3/99±1/57b

نسبتا فعال

c

فعال
15/16±1./76
16
12/5
فعال
14±1,06
14,5
11
 51درصد
*ئزمون مورد استفاده :ئنالیز واريانس * دادههای قطر عدم هاله رید بهصورت انحراو معیار ±میانگین میبایند * حروو غیر مشابه معنیدار میبایند

حداقل غلظ مهاری و حداقل غلظ کشندگی
بین  MICو  MBCباکتریها در اسانسهای مورد بررسی تفاوت
برجستهای مشاهده نشد و در هر سه باکتری یاخصهاای فاو
تقريبا مشابه بود (جدول  .)7بررسی اثر ئنتی بیوتیکهای راي در
درمان ورم پستان بر روی باکتریهای مورد بررسی بیاانگر عادم
تاثیر پنی سیکین و باسیتراسین بر روی استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه
بود .اثر ئنتای باکترياايی پنایسایکین بار روی اساتافیکوکوکوآ

بهیوریکه میانگین قطار هالاه عادم ریاد در ايان ماورد از دو
ئنتیبیوتیک ديگر بیشتر بود .همچنین مقايسه میانگین هاله عدم
رید بین ئنتی بیوتیکها و اسانسها در غکظت  11درصد نشاان
داد بین ئنتیبیوتیکها و اسانسها تفااوت معنایدار وجاود دارد
(( )p<1/15جدول  .)0بهیوریکه در بعﻀای بااکتریهاا برخای
ئنتی بیوتیکها اثر مهار کنندگی بیشتر و در مواقعی اسانسها اثر
مهار کنندگی بیشتر دایتند .نتاي در جدول  3ئورده یده است.

ئرسوآ و ایرییا ککی در مقايسه با دو اسانس ديگر قویتار باود
جدول  :7حداقل غکظت مهاری ( )MICو حداقل غکظت کشندگی ( )MBCاساانسهاای ماورد بررسای بار روی بااکتریهاای اساتافیکوکوکوآ ئرساوآش
ایرییاککیش استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه

استافیکوکوکوآ ئرسوآ
ایرییاککی
استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه

رزماری

سیر

غکظت ( MICدرصد)

 0درصد

 7درصد

غکظت ( MBCدرصد)

 3درصد

 3درصد

غکظت ( MICدرصد)

 3درصد

 7درصد

غکظت ( MBCدرصد)

 3درصد

 0درصد

غکظت ( MICدرصد)

 0درصد

 7درصد

غکظت ( MBCدرصد)

 11درصد

 3درصد
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جدول  :0مقايسه غکظت  11درصد بین اسانسها و ئنتی بیوتیکها در باکتریهای مورد بررسی

رزماری

سیر

پنیسیکین
e

c

باسیتراسین
a

استرپتومايسین
d

13
1
20
3/6±1/57
7/16±1/40b
استافیکوکوکوآ اورسوآ
b
c
d
a
a
11
13
26
7/5±1/5
7/6±1/40
غکظت 11درصد ایرییاککی
b
c
a
a
b
44
1
1
7/09±1/40 7/66±1/57
استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه
*ئزمون مورد استفاده :ئنالیز واريانس * دادههای قطر عدم هاله رید بهصورت انحراو معیار ±میانگین میبایند * حروو غیر مشابه معنیدار میبایند

جدول  :3جدول ئنالیز واريانس میانگین قطر هاله عدم رید باکتریهای مورد بررسی بر حسج میکیمتر در غکظتهای (درصد) مختکف اسانسها

میانگین غکظت
 11درصد
7/16±1/40
سیر
استافیکوکوکوآ اورسوآ
3/6±1/57
رزماری
7/66±1/40
سیر
ایرییاککی
7/5±1/5
رزماری
7/66±1/57
سیر
استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه
7/09±1/40
رزماری
* دادههای قطر عدم هاله رید بهصورت انحراو معیار ±میانگین میبایند
بحث
نتاي بهدست ئمده از میانگین قطر هاله عدم ریاد اساانسهاای
مورد بررسی نشان از تفاوت اثار ئنتای باکترياايی ئنهاا دایات.
عالوه بر اين نتاي مقايسه میانگین غکظتهای مختکف هر اسانس
نشان داد در کل با افزايش غکظت اسانس خاصیت ئنتی باکتريايی
افزايش میيابد .در هر  9باکتری مورد بررسای اساانس رزمااری
باالترين اثر ئنتی باکتريايی را دارا بود .از مقايسه نتاي ايانگوناه
بردایت مییود که اسانس رزماری ذاتا خاصیت ئنتایباکترياايی
باالتری دارد .تفاوت مشاهده یده میتواند بهدلیل ناو و میازان
ترکیبات موثره موجود در اين اسانس در مقايسه با اساانس سایر
باید .ترکیبات ماوثره موجاود در اساانس سایر بناا برگزاریاات
ئلیسین با نام ییمیاسی  s-methyl-l-cystein sulfoxideو مواد
موثره غالج رزماری تریسیککن و سینئول و کاامفور مایبایاند
( .)16نتاي ئنالیز واريانس برای اسانس رزمااری نشاان داد تنهاا
تفاوت معنیدار بین غکظت  11با غکظت  51درصد مشاهده یاد.
در مطالعه سوکووايس و همکاران میانگین قطر هالاه عادم ریاد
برای سینئول و کامفور به ترتیج برابر  10و  10میکیمتر بهدست
ئمد ( .)17تحقیقاتی که توسط  Angioniو همکاارانش بار روی
اثرات روغان هاای ضاروری ياک نموناه رزمااری ( Sardinian

 )rosmaryانجاام یاد نشااان داد کاه ايان نااو رزمااری اثاارات
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میانگین غکظت
 91درصد

میانگین غکظت
 51درصد

0/09±1/40
11/66±1/57
3/09±1/40
14/66±1/40
11/16±1/40
3/99±1/57

11/5±1/06
11/99±1/99
11/66±1/40
12±1/5
14±1/06
15/16±1/76

p-Value

1/111
1/19
1/1111
1/1111
1/1112
1/1111

بازدارندگی قابل توجهی بر روی بااکتریهاای بیمااریزای مها
نظیر استافیکوکوکوآ ئرسوآ و ایرییاککی ندارد در صاورتیکاه
محققااین ديگاار اثاارات بازدارنااده نمونااه ديگااری از رزماااری
( )Argentinian rosmaryرا بار روی قاار هاا گازارش کردناد
( .)10همچنااین  Okohو همکاااران ( )10ئزمايشاای را باار روی
اثرات ضد باکتريايی رزماری انجام دادند که نتیجه ئن نشاان داد
اسانس روغنی گیاه رزماری در محدوده غکظتی معاین دارای اثار
ئنتی باکتريايی است .در مورد سیر بین هر  9غکظت مورد بررسی
تفاوت معنیدار وجود دایت .نتاي اين ئنالیز نشان میدهد که با
افزايش غکظت اسانس اثر ئنتیباکتريايی ه افزايش يافته اسات.
اين امر به دلیل افزايش میزان غکظت ماواد ماوثره اسات کاه باا
افزايش غکظت اسانس میزان ئنها افزايش مایياباد .نتااي ايان
بررسی نشان داد از میان گیاهان مورد بررسی پاسخ اسانس سایر
به افزايش غکظت اساانس بیشاتر از اساانس رزمااری مایبایاد.
عکیرغ اينکه ئلیسین دارای اثرات ئنتی باکتريايی ها بار عکیاه
باکتریهای گرم مثبت و منفی میباید داليل احتمالی ايان امار
می تواند يکی ک بودن مواد موثره تاثیر گذار بر روی باکتریهای
مورد بررسی و ديگری اثر پذيری ک ترکیبات موثره اسانس سیر
در مقايسه با اسانس رزماری باید .ئلیسین ماده موثره اصکی سیر
ماای بایااد و ساااير ترکیبااات مااوثره ئن  dialildisulphideو
 dialiltrisulphideمیبایند .در يک بررسی صاورت گرفتاه بار
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روی خاصیت ضد میکروبی ئلیسین میانگین قطر هاله عدم ریاد

تیمول گزارش ید در حالیکه در مطالعاه خاانوی تیماول مااده

در غکظت  451میکروگرم در میکیلیتر حدودا  45میکیمتر باود.

موثره اصکی و کارواکرول در جايگاه دوم قارار دایات .همچناین

در غکظاات  1111میکروگاارم در میکاایلیتاار میااانگین قطاار 90

غکظت ممانعت از رید مناسجش روش و حالل مورد استفاده جهت

میکیمتر بهدست ئماد ( .)13در مطالعاه صاورت گرفتاه توساط

ع ارهگیریش محایط کشات ماورد اساتفاده جهات کشاتهاای

 )41( Benkebliaمیانگین قطر هاله عدم رید برای غکظتهاای

میکروبی نو پاسخ دريافتی را تحت تاثیر قرار میدهاد ( .)42در

51ش 111ش 411ش  911و  511میکیلیتر در لیتر اسانس سایر بار

کنار اين عوامل فاکتورهای ژنتیکی نیز مایتوانناد بار روی ماواد

روی باکتری استافیکوکوکوآ ئرسوآ بعد از  20ساعت برابر 6/9ش

موثره تاثیر معنیداری دایته بایند .مشاهده یاده اسات کاه در

7/6ش 7/3ش  0/5و  3/9میکیمتر باود کاه باا افازايش غکظات اثار

اسانس پونه ايرانی میزان ترکیج ئلفا ترپینه ال  11الی  41برابار

ئنتیباکتريايی افزايش نشان داد .در مطالعه حاضر نیز با افازايش

بیشتر میباید .همچنین مقدار پوله گاون در اساانس ايرانای در

غکظت اسانس اثر ئنتیباکترياايی افازايش يافات باا ايان وجاود

مقايسه با اسانس پونه در ترکیه  2برابر کمتر گزارش یده اسات

میانگین قطر هاله عدم رید در مطالعه حاضار بیشاتر از مطالعاه

( .)45بخشی از تفاوت موجود بین نتاي مطالعه حاضار باا سااير

فو بهدست ئمد .در مطالعه  Durairajو همکاران ( )41کاه باه

مطالعات عالوه بر ژنوتیپ گیاه مورد استفادهش یرايط اقکیمی رید

بررسی اثرات ئنتی باکتريايی ع اره سیر در غکظت های 11ش 45ش

گیاه و روش و یرايط محیط کار مایتواناد باهدلیال ناو قالاج

 51و  111درصد پرداخته ید مشااهده یاد غکظات  11درصاد

بهکارگیری مواد موثره باید .در مطالعهای کاه توساط ساکمن و

فاقد تاثیر بار روی بااکتریهاای ایریایاککیش اساتافیکوکوکوآ

همکاران ( )46صورت گرفت با مقايساه خاواص ضاد باکترياايی

ئرسااوآ بااود .میااانگین قطاار هالااه عاادم ریااد باارای باااکتری

ع اااره و اسااانس گیاااه بومااادران نشااان دادنااد کااه خاصاایت

استافیکوکوکوآ ئرسوآ و ایرییاککی در غکظت هاای 45ش  51و

بازدارناادگی اسااانس اياان گیااه بیشااتر از ع اااره ئن ماای بایااد

 111درصد به ترتیج برابر 0ش 16ش  99و 11ش 16ش  99بود کاه در

بهیوریکه  0میکرولیتر از اسانس در هر ديسک ککیه پاتوژنهای

مطالعه حاضر اثر ئنتیباکتريايی بیشاتر باود .در

مورد بررسی را کامال کنترل نمود در حالیکاه  02میکروگارم از

مطالعهای بهمنظور بررسی اثر ئنتیباکتريايی ع اره ئبی و الککای

ع اره اتانولی در هر ديسک نتوانست ککیه پااتوژنهاا را کنتارل

ساایر باار روی باااکتری اسااتافیکوکوکوآ ئرسااوآ و ایریاایاککی

نمايدش همچنین خاصیت ضد میکروبی اسانس و ع ارههای ئبی و

هیچکدام از ع ارهها دارای اثر بر روی ریاد بااکتریهاا نبودناد

متانولی گونه  sintenisiiبا ه مقايسه ید .اين تحقیاق بار روی

( . )44اختالو موجود بین نتاي ايان مطالعاه و سااير مطالعاات

 14سويه باکتری انجام گرفت .در پژوهش ماذکور های فعالیات

میتواند بهدلیل تفاوت ژنوتیپ گیاه سایر ماورد اساتفاده جهات

ضد میکروبی در ع اره ئبی مشاهده نشد در حالیکاه در ع ااره

اسانسگیریش اکوسیست محیط رید گیاه (اقکی ش دمااش ارتفاا از

الککی و اسانس اين گونه از بومادران دارای میزان قابل قباولی از

سط دريا)ش یرايط محیطی انجام ئزماايش از قبیال  PHو دماا

خاصیت ضد میکروبی بودند .در مطالعاه حاضار ماواد ماوثره در

باید .رید و عمککرد گیاهان در اکوسیست هاش تحت تاثیر عوامال

قالج اسانس بهکار برده یدند در حالیکه در برخی مطالعات اين

مختکفی نظیر نو گونهش اقکی منطقاهش محایط خااکش ارتفاا از

قالج بهصورت ع اره ئبیش ع اره الککیش ع اره سرد و گارم باود.

سط دريا و موقعیت جغرافیاسی قرار دارد .هر يک از ايان عوامال

 Muhamed Mubarakو همکااران ( )47در مطالعاهای کاه بار

میتوانند تااثیر بسازاسی بار کمیات و کیفیات مح اول و ماواد

روی اثر ئنتیباکتريايی ع اره ئبی و متانولی چناد گیااه داروسای

استح الی از ئنها دایته بایند ( .)49بر یبق گزارش حبیبی و

بومی تايکناد بار روی بااکتریهاای مولاد ورم پساتان منجمکاه

همکاران ( )49بر روی ئويشان وحشای منطقاه یالقاان مقاادير

ایرییاککیش استافیکوکوکوآ ئرسوآ و استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه

مختکف کربنات با بعﻀی از مواد موثره رابطاه مثبات و بعﻀای از

دایتند تفاوت اثر ئنتی باکتريايی ع اره ئبی با متانولی را گزارش

ترکیبات روغنی با عوامل محیطی همبستگی معنیداری دایات.

نمودند بهیوریکه اثر ئنتیباکترياايی ع ااره متاانولی بیشاتر از

همچنین همبستگی معنیداری بین میزان درصد اسانس با ماواد

ع اره ئبای باود و بعﻀاا ع ااره ئبای برخای گیاهاان فاقاد اثار

ارگ انیک خاک وجود دایت .محل رويش بر روی ترکیبات ماوثره

ئنتیباکتريايی بود .در مطالعه ای ديگر توسط اين محققین ()40

ئويشن تاثیر معنیدار دارد بهیوریکه در مطالعاه جاوياد نیاا در

نتیجه مشابه با دستهی ديگر از گیاهاان داروسای منطقاه تايکناد

روغن فرار ئويشن ماده موثره اصکی کاارواکرول و در مرتباه بعاد

بهدست ئمد و در ئن خاصایت ئنتایباکترياايی ع ااره متاانولی

مقايسه با نتاي
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بیشتر از ع اره ئبی بود .همچنین در هر ع اره بین غکظاتهاای

بر روی  9ساويه از بااکتری اساتافیکوکوکوآ ئرساوآ انجاام داد

مختکف تفوت معنایدار مشااهده گردياد .در مطالعاه Chukwu

میانگین مقدار  MICع اره خاالص و ع ااره حال یاده در ئب

( )43ع اره های اتانولی و ع ارههای سرد و گرم ئبای سایر بار

سیر را  49/97و  16/49گزارش نمود اين مقادار بارای  4ساويه

روی باکتری استافیکوکوکوآ ئرسوآ و ایرییاککی بررسای یاد.

باکتری ایریایاککی  13/59و  91/16میکایگارم در میکایلیتار

ع اره الککی باعث مهار هر دو باکتری ید .ع اره گارم ئبای بار

بهدست ئمد .اين نتاي نشان داد که در سويههاای مختکاف ياک

روی هیچکدام از باکتریها اثر ندایت در حالیکاه ع ااره سارد

باکتری مقدار  MICو  MBCمتفاوت خواهد بود کاه بخشای از

ئبی بار روی بااکتری اساتافیکوکوکوآ دارای اثار ولای بار روی

تفاوت نتاي مطالعه حاضر با ساير مطالعات به اين دلیل میتواند

ایرییاککی فاقد اثر بود .در مطالعهای که بهمنظور بررسی اثارات

باید همچنین نو قالبی که مواد موثره در ئنهاا باهکاار گرفتاه

ئنتیباکتريايی سیر بر روی باکتریهای مولد ورم پساتان در گااو

یدند نیز در نتاي موثر خواهد بود.

توسااط  )9( Saﬁ thriaانجااام یااد نتاااي نشااان داد کااه در
غکظتهای باالتر ع ارههاای ئبای سایر اثارات مهااری بار روی
بااااکتریهاااای ایریااایاککیش اساااتافیکوکوکوآ ئرساااوآ و
استرپتوکوکوآ ئگاالکتیه بیشتر اسات .فعالیات ضاد باکترياايی
غکظت  11درصد ع اره ئبی سیر بر روی باکتری استرپتوکوکوآ
ئگاالکتیه بیشتر از ایرییاککی و اساتافیکوکوکوآ ئرساوآ باود.
هاای اثاار مهاااری از ع اااره اتااانولی ساایر باار روی باااکتری
استافیکوکوکوآ ئرسوآ مشاهده نشد .فعالیت ضد میکروبای 11
درصد ع اره اتانولی سایر بار عکیاه اساترپتوکوکوآ ئگاالکتیاه
بیشتر از ایرییاککی بود.

نتیجهگیری
با توجه به اينکه ورم پستان بهعنوان يکی از مشکالت بهدایاتی
بسیار مه ش عامال بیشاترين ضارر اقت اادی و م ارو وسایع
ئنتایبیوتیاکهاا در گااوداریهاای یایری اسات و اساتفاده از
ئنتیبیوتیکها اگرچه باعث بهبود عمککرد در دام می یود ولیکن
در دراز مدت منجر به باروز مشاکالت جادی از قبیال پیادايش
گونههای میکروبی مقاوم در مقابل ئنتی بیوتیکها و امکان انتقال
اين مقاومت به ساير گونهها بهويژه در سويههاای مشاترک باین
انسان و حیوانش باقی ماندن بقاياای ئنهاا در مح اوالت نهااسی

نتاي بهدست ئمده از  MICو  MBCدر ايان مطالعاه مشاابه باا

(ییر و گویت) و اثرات سوء ايان ماواد بار م ارو کننادگان از

نتاي میانگین قطر هاله عدم رید تفااوت هااسی باا نتااي سااير

جمکه بره زدن تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارشش خواهد

مطالعات گزارش یده دایت .عکت تفاوتهای موجاود مشاابه باا

ید نتاي فو بهخ وص غکظتهای باالی اسانس برای حل ايان

مواردی میباید که در مورد میانگین قطر هاله عدم رید پیشاتر

مشکل میتواند در درمان اين بیمااری مفیاد واقاع یاود .نکتاه

توضی داده ید .در مطالعه )91( Deresse Dakaش  MICع اره

مهمی که از اين مطالعه بهدست میئيد اين است که اساتفاده از

سیر بر روی باکتری استافیکوکوکوآ ئرسوآ  7/5میکایگارم بار

اسانس در بررسی خاواص ئنتایباکترياايی بهتار از فارم ع ااره

میکیلیتر گزارش ید .اثر اسانس ئويشان یاهر موروکاو بار روی

میتواند گويای تاوان باالقوه گیاهاان داروسای مختکاف در بحاث

باکتری گارم منفای ایریایاککی باا MICش  1/99میکایگارم در

خواص ئنتیباکتريايی ئنها باید کاه از ايان نکتاه مایتاوان در

میکی لیتر بیشتر از بااکتری هاای گارم مثبات اساتافیکوکوکوآ

یناخت و گزينش بهتر گیاهان بهعنوان جايگزين داروهای بی اثر

ئرسوآش استرپتوکوکوآ و استافیکوکوکوآ اپیدرمیس باا MICش

و ک اثر فعکی استفاده کرد.

به ترتیج 1/99ش  4/67و  1/99میکیگرم در میکیلیتر باود (.)91
بار اسااآ گازارش  )9( Saﬁ thriaع ااره ئبای سایر بار روی

تشکر و قدردانی

باکتریهای گرم منفی دارای حاداقل غطکقات مهااری  6تاا 11

از همکار گرامی جناب ئقاای حساینی کاه در تهیاه اساانس باا

میکیگرم در میکی لیتر و بارای بااکتریهاای گارم مثبات دارای

اينجانج همکاری کردندش تشکر می نماي .

حداقل غکظت مهاری  7تا  41میکیگرم در میکایلیتار در انساان
میباید .در مطالعه )41( Durairajش  MICع اره ئبی سایر بار
روی باااکتریهااای ایریاایاککی و ککبساایال پنومونیاااش پروتئااوآ
میرابکیس و اساتافکوکوکوآ ئرساوآ باه ترتیاج 7ش 0ش  3و 10
میکیگرم در میکیلیتر گزارش ید )94( Jabar ..در مطالعهای که
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Abstract
Aim: In this research, the antibacterial effects of essential oil of two medicinal plants, Allium sativum
and Rosmarinus officinalis were studied on Staphylococcus agalactiae, S. aureu and Escherichia coli
Material and Methods: Essential oils were prepared from department of medical plants of Arak
University. The antibacterial properties of the essences were investigated by disk diffusion method in
different concentrations of the essences (10, 30 and 50%). MIC and MBC were determined by using
different concentrations of essences. Antibacterial activity of Penicillin, Bacitracin and Erythromycin
was determined with the discs that were impregnated with antibiotics.
Results: All concentrations of the essential oil (10, 30 and 50%) had antibacterial effect. Antibacterial
effects decreased according to reduction of essential oil concentrations. There were no significant
difference between Allium sativum and Rosmarinus officinalis in MIC and MBC. There were,
however, significant differences among mean zones of inhibition found in essential oils and antibiotics
(Penicillin, Bacitracin and Streptomycin) at 10% concentration.
Conclusion: According to antibacterial effect of Allium sativum and Rosmarinus officinalis essential
oils on major bacterial mastitis pathogens in cow these plants has the potential to be evaluated as an
alternative or adjunct to antibiotics to treat bovine mastitis.
Keywords: Mastitis bacteria, Essential oil, Rosmarinus officinalis, Allium sativum

Journal of Cell & Tissue, Spring 2014, 5(1)

114

